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Innledning 
 

Om arkivskaperen 
Arkivet er skapt av Nils Petter Pedersen (f.1939). Han ble født i Vestre Jakobselv og vokste 

opp med foreldrene sine og en søskenflokk på åtte barn. Han bor i dag i Vadsø. 

Nils Petter Pedersen har en cand. mag. i offentlig administrasjon fra Norges 

Kommunalhøgskole. Han har også tatt kurs i sosiologi og folkehelsevitenskap ved 

Universitetet i Tromsø. 

Han har hatt lederstillinger hos Fylkesmannen i Finnmark, Finnmark fylkeskommune og i 

Trygdeetaten/NAV. Pedersen har også undervist innenfor feltet sykehusadministrasjon ved 

flere høyskoler.  

Pedersen ble frikjøpt sin stilling hos Fylkeslegen i Finnmark, og arbeidet med Matrjoshka-

prosjektet i seks måneder. Prosjektet ble bestilt av DARNO/Barentssekretariatet, 

Kommunenes Sentralforbund Finnmark og Norsk Folkehjelp.  

Nils Petter Pedersen er også kjent for et sterkt samfunnsengasjement både i yrkeslivet og 

privat. Han har vært leder i Norsk-finsk forbund siden 2007, styreleder i Finnmark musikkråd 

og han har ledet Vadsø mannssangforening.  

I politikken har han hatt ulike organisasjonsverv i SV. Han har også vært aktiv i Vestre 

Jakobselv fiskersamvirkelag. 

Pedersen har fått Nordisk Sangerforbunds fortjenstmedalje, Vadsø kommunes kulturpris i 

2014 og Kongens fortjenestemedalje i 2016 for sitt samfunnsengasjement.  

 

Om arkivet 
Finnmark fylkesbibliotek fikk arkivet i forbindelse med prosjektet «Vi er også her» 

Synliggjøring av glemte grupper». Pedersen avleverte arkivet etter Norsk-finsk forbund og 

Vestre Jakobselv fiskersamvirkelag, og fylkesbiblioteket fikk samtidig inn dette private 

arkivmaterialet.  

Arkivet inneholder diverse korrespondanse og saksdokumenter fra blant annet Matroshka-

prosjektet, Finnmark musikkråd, Finnmark korforbund, Musikkens studieforbund, 

Voksenopplæringsforbundet (VOFO), Bygdedager i Vestre Jakobselv, Sommerskole i Vestre 

Jakobselv, Vadsø mannssangforening mm. Arkivmaterialet inneholder både originaler og 

kopiert korrespondanse. Saksdokumentene er stort sett kopier, og det er blitt tatt vare på 

for å belyse innholdet i korrespondansen. Arkivet har ikke klare serier. 

  



Arkivfortegnelse 
Korrespondanse og saksdokumenter 

1. 1996-2000  Matrjoshka-prosjektet, 4 mapper 

2. 1996-2000  Matrjoshka-prosjektet, 4 mapper 

3. 1996-2000  Matrjoshka-prosjektet, 3 mapper 

1997   Flom i Nordvest-Russland 

1997-1998  Ungdomskonferanse i Murmansk 

1998-2000  Helseprosjekt for ungdom i Murmansk/Sikkert stikk 

2000-2002  Helsestasjon i Murmansk 

4. 1994   Sommerskole i Vestre Jakobselv 

1994   Bygdedager i Vestre Jakobselv/Annijoen kyläpäivät 

1998-2001  Vadsø kulturråd og kulturdagene i Vadsø 

2001-2007  Norsk sangerforum, 3 mapper 

5. 2002-2006   Musikkens studieforbund, 5 mapper 

6. 2005-2011  Finnmark musikkråd 

2001-2005   Finnmark korforbund, 4 mapper 

7. 1992   Kystfiskarlaget 

2001-2003  Vadsø mannssangforening 

2010-2012  VOFO Finnmark, 3 mapper 

 

 

Referansemateriell 

19 postkort, 3 diplomer og brev (ligger i eske nr. 7). 

 

Fotografier,  

Arkivet inneholder 143 fargefilm / 107 fargedias / 261 fargepositivkopier / 1 svarthvitt 

positivkopi. Bildene er arkivert i Fylkesbibliotekets fotoarkiv og har fått tilvekstnummer: 

FBib.17009:001-512. 

 

Rekvisita, film- og lydopptak 

8. 9 kassetter og 3 VHS-kassetter. 

 


